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 وعالقتها والعاديني املىهىبني للطلبت املتعددة الذكاءاث
 األردن يف واجلنس الدراسي بالتحصيل

 حجر أبو آمنة                                                           تركي جهاد                        
        التطبيقية البمقاء جامعة / قرطبة كمية                                       خاصة تربية/  مساعد أستاذ                

  التقنية الطفيمة جامعة/  التربوية العموم كمية         

 عينة لدى المتعددة الذكاءات مستوى  تعّرف الدراسة تىدف _الممخص
 النوع االجتماعي لمتغيري وفقاً  والعاديين، الموىوبين الطمبة من

 وطالبة طالباً ( 240) من الدراسة عينة تكونت وقد .الدراسي  والتحصيل
 لمتميز الثاني اهلل عبد الممك مدارس في والمتفوقين الموىوبين الطمبة من
 طالباً ( 240) إلى باإلضافة والطفيمة، والزرقاء، البمقاء،: محافظات في

 العشوائية، بالطريقة المجموعتين اختيار وتمّ . العاديين الطمبة من وطالبة
 أفراد عمى لمكانزي المتعددة النمائية الذكاءات تقدير مقاييس قوطب

 الطمبة لدى شيوعاً  الذكاء أنماط أكثر أن النتائج أظيرت وقد. العينة
 األول، بالترتيب جاء المنطقي الذكاء: اآلتي النحو عمى جاءت الموىوبين

 األنماط ىذه جاءت بينما االجتماعي، ثم ومن الشخصي، الذكاء ويميو
 االجتماعي الذكاء: اآلتي النحو عمى العاديين الطمبة لدى ذكائيةال

 كما  .المنطقي وأخيراً  الذاتي، ثم ومن الحركي، ويميو األول، بالترتيب
 لمطمبة المتعددة الذكاءات مقاييس بين ارتباطيو عبلقة وجود عدم أظيرت

ع النو و  الدراسي التحصيل لمتغيري تبعاً  العاديين والطمبة الموىوبين
 العاديين الطمبة لصالح واالجتماعي الشخصي الذكاء باستثناء االجتماعي

 اإلناث لصالح الموسيقي الذكاء في رتباطيةإ عبلقة ووجدت الذكور، من
 األساليب في النظر بإعادة الدراسة أوصت وقد. العاديين الطمبة من

 سمقايي عمى األداء نتائج واستخدام الموىوبين، عن الكشف في المتبعة
 .الموىوبين لمطمبة اإلثرائية والمواد المناىج تصميم في المتعددة الذكاءات
 النمائية الذكاءات تقدير مقاييس الموىوبون، الطمبة: المفتاحية الكممات

 .لمكانزي المتعددة 
 

 المقدمة. 1
 عوامل من وعامبلً  ألمتو وكنزاً  وطنيًة، ثروةً  الموىوب ُيعدّ      
 والصناعية، العممية، الحياة مجاالت في مجتمعو نيضة

نّ  واالقتصادية،  ُيعد وتربوياً  فكرياً  استغبلالً  قدراتو استغبلل وا 
 تقوم المجتمعات، أغمب في والمتميزون فالموىوبون. حتمية ضرورةً 
 األىداف وواضعو المدبرة، عقوليا فيم نيضتيا، كواىميم عمى

 الحياة مجاالت في القادة يظير ومنيم تحقيقيا، خطط وراسموا
  [4].المختمفة
 عمييم والتعّرف الموىوبين الطمبة عن الكشف عممية وُتعدّ      

 يستيدف أو ليم ُيقدم تربوي برنامج أو مشروع ألي المدخل
 قرارات من عمييا يترتب لما األىمية غاية في عممية وىي رعايتيم،

 آخر يصنف بينما موىوب، أّنو عمى طالب بموجبيا ُيصنف قد
 ]. 1] موىوب غير أّنو عمى

 الطمبة عن الكشف في والنفسي العقمي القياس حركة ساعدت وقد  
 قدرات تناسب التي البرامج وتقديم برعايتيم، واالىتمام الموىوبين
مكانياتيم  من كبيراً  حيزاً  اإلنساني الذكاء مفيوم احتل وقد العقمية، وا 
 تصّور إلى لموصول واألساليب المناىج متعددة والبحوث الدراسات
 وخصائصو، ومكوناتو، اإلنساني، الذكاء طبيعة عن واضح

 حول اآلراء وتباينت. وقياسو عنو، التعبير وأساليب ومظاىره،
 والمتعدد الثنائي التكوين إلى األحادي التكوين من الذكاء مفيوم
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 النظريات وىذه العقمي، التكوين بنظريات يعرف فيما األبعاد،
  [2].  تكونو وعوامل العقمي منشاطل عممي تفسير إعطاء حاولت
 في خاصة وتطبيقات تربوية أبعاد المتعددة الذكاءات ولنظرية     
 تتسم قياس كأداة النظرية ىذه باستخدام تتجمى التعميمية العممية

 األساليب من واسع مدى عمى أيضاً  وتشتمل بالشمولية،
 لدى ما مع وتنسجم الدراسية، المناىج تناسب التي واالستراتيجيات،

 تتنوع أن بدّ  ال وأساليبو التعميم طرائق فإنّ  وعميو قدرات، من الفرد
ذا. الطمبة ذكاءات تنوع مع يتناسب بما  بين الموائمة تمت ما وا 

 لدييم، الفردية والفروق يتناسب بما وقدراتيم الطمبة ذكاءات
يجابية، فائدة أكثر التعمم عمى الحصول فرص تكون وبالتالي  مما وا 

 منطقية، لفظية، :جديدة منتجات وتكوين اإلبداع باب حيفت
     [3,5].طبيعية وجودية، موسيقية، رياضية،

 الحياة في النجاح أن إلى (جاردنر) يشير الصدد ىذا وفي     
 يقّدمو أن يمكن إسيام أىم أن ويقرر متنوعة، ذكاءات يتطمب
 التي المجاالت، نحو توجيييم ىو األطفال تنمية أجل من التعمم
 تم وقد. بتنميتيا لتقوم لدييم الطبيعية والموىبة الكفاءة أوجو تناسب
 في يساىموا أن األفراد لكل لتسمح المتعددة الذكاءات نظرية تطوير

  [12]. بيم الخاصة قوتيم نقاط خبلل من المجتمع
: ىما بقضيتين الذكاء تناول في العمماء آراء تبمورت وقد    

 الفرد لدى العقمية اإلمكانات تصور التي كاء،لمذ األحادية النظرية
 في مبنياً  موحداً  عقمياً  كياناً  الذكاء وتعتبر موروثة، أّنيا عمى

 تعكسيا كما المغوية والقدرات االستدالل قدرات عمى األساس
 الديناميكي الذكاء فكرة في تقع والثانية المقننة، الذكاء اختبارات
 يتضمن الذكاء أن يرون الذين ،المعرفيين النفس لعمماء والمتعدد
 مختمفة تشكيبلت تشمل التي الواسعة، العقمية العمميات من سمسمة

  :ىما فرضين عمى ذلك في ويستندون التفكير، عمميات من
ّنو الوجوه، متعدد ديناميكي العقمي النمو أن :أوالً    مضمل ألمر وا 
 .أرقام مجرد إلى الذكاء نحّول أن
 القدرات عمى كمؤشر قسري بشكل الذكاء بةنس استخدام أن :ثانياً 

 كما الفرد، لدى الكامنة الطاقات أو اإلمكانات قيمة من يقمل العقمية
 .بالنجاح التنبؤ في أيضا تفشل النسب ىذه أن

 الذكاءات نظرية إطار في الدراسات من العديد أجريت وقد     
 ىام، ورد من ليا لما المتغيرات؛ من العديد مع وعبلقتيا المتعددة

 والتحصيل األكاديمي، التخصص متغير: المتغيرات تمك ومن
 أن Loori [7] دراسة وأشارت. وغيرىا االجتماعي والنوع الدراسي،

 الذكور درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروقاً  ىناك
 الذكاء يفضمون الذكور أن حيث الذكاءات، تفضيل في واإلناث
 الذكاء اإلناث فضلت حين في والرياضي، المنطقي

 األخرى، الذكاءات في بينيم فروق توجد لم بينما. الذاتي/يلشخصا
 الذكاء من كل في فروق وجود إلى [9] سنايدر دراسة وأشارت

 من كل وفي الذكور، الطمبة لصالح والمكاني والمنطقي، الجسمي،
 لصالح والمفظي والموسيقي، واالجتماعي، الشخصي، الذكاء

 داللة ذات فروق وجود الى[8]  ريان شارأ وكذلك اإلناث،
 النوع لمتغير وفًقا والموسيقي المفظي الذكاء في إحصائية

 الذكور، لصالح والطبيعي الجسمي وفي اإلناث لصالح االجتماعي
 [11] ىاشم أبو القادر، وعبد [10] الشريف دراسة أشارت بينما
 اتالذكاء متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق وجود عدم إلى

 والخزندار عفانة دراسة وأشارت االجتماعي، لمنوع تعزى المتعددة
 دراسة وأشارت الطمبة، لدى التحصيل مستويات تحسين إلى [15]

 [11] ىاشم أبوو  القادر، وعبد [25] وشيرر [18] كاتشال من كل
 داللة ذو موجب ارتباط وجود إلى [9] وسنايدر  [10]الشريف
 وأكد. الدراسي والتحصيل المتعددة الذكاءات متوسط بين إحصائية

 طرق استخدام عند التفكير نسبة في ممحوظة زيادة[ 2] ليزر
 .المتعددة الذكاءات نظرية عمى مبنية تعمم وأساليب

 الدراسة مشكمة 2.
تمثل عممية التعرف عمى الموىوبين غاية في األىمية، ألن نجاح 
أي برنامج لتعميم الموىوبين يتوقف بدرجة كبيرة عمى دقة التعرف 
عمييم. ولكن يبدو أن ىذه العممية معقدة، ويرجع السبب في ذلك 
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إلى أن الموىوبين فئات متباينة، فقدراتيم المرتفعة ال تعبر عن 
ل نجد ىناك تباينًا في طرق التعبير عنيا، نفسيا بطريقة واحدة ب

وتبعًا ليذا التباين في القدرة يجب استخدام وسائل متباينة في 
. وعدم تحقيق الموىوبين نجاحًا كبيرًا في [30]التعرف عمييم 

التحصيل يرجع لتركيزىا عمى جانب محدود من القدرات  اختبارات
العقمية لمطالب، باإلضافة إلى أن درجة الذكاء وحدىا، أو 

. وأكد [11] التحصيل لوحده، ال يكفى كمؤشر لمموىبة والتفوق
يدية يقمل من عمى أن االعتماد عمى مقاييس الذكاء التقم  [30]إمام

فرص اختيار الموىوبين لبرامج الموىبة، ونظرا ألن الطمبة ال 
يتعممون بنفس الطريقة فبل يمكن إذن تقييميم في شكل وأسموب 

في تعرف ما إذا تتحدد مشكمة الدراسة   واحد. بناًء عمى ما سبق؛ 
 فروق بين الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين عمى أبعاد كان ىناك
لمتغيري التحصيل الدراسي والنوع  وفقا الذكاءات المتعددة،مقاييس 

 االجتماعي
  الدراسة أسئمة. أ

 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة إلى الدراسة هىذ ىدفت
ما مستوى الذكاءات المتعددة لمطمبة الموىوبين والطمبة  .1

 العاديين؟
 وى. ىل توجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مست2
(0.05 ≥ α لمستويات الذكاءات المتعددة لمطمبة الموىوبين )

 والعاديين وتحصيميم الدراسي؟
 . ىل توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى3
(0.05 ≥ α)  لمستويات الذكاءات المتعددة لمطمبة الموىوبين

 لمتغير النوع االجتماعي؟ والعاديين وفقا
   دراسةال أهمية. ب
 والطمبة الموىوبين الطمبة بين العبلقة إيجاد عممية تعدّ      

 وتنمية وتعميميم، الطمبة، رعاية خطة من يتجزأ ال جزءاً  العاديين
 إلى الحاجة من تنطمق الحالية الدراسة أىمية فإنّ  وعميو مواىبيم،
 في المعاصرة العممية واالتجاىات التطورات تواكب ودراسات أدوات

 من انطبلقاُ  وذلك وتشخيصيم، والعاديين ىوبينالمو  الطمبة قياس
 أقرانيم مع ومقارنتيا الموىوبين الطمبة لدى الذكاءات قياس عممية
  :يمي بما الدراسة أىمية تمخيص ويمكن العاديين، الطمبة
 تقتصر التي الموىوبين، عن الكشف محكات في النظر إعادة: أوال
 .عام بشكل األكاديمية الجوانب عمى
 الموىوبين، الطمبة لدى الذكاءات مستويات عن الكشف: ثانيا

 .التربوية العممية من جزءاً  يعد العاديين والطمبة
 متطمباتيم وفيم وتعميميم والمتفوقين بالموىوبين االىتمام أن :ثالثا

 أجل من متطور تربوي نظام أيّ  أىداف من ىدفاً  يعدّ  واحتياجاتيم
 .ورقيو وتطوره بأفراده النيوض

 الدراسة افأهد. ج
 :إلى ةالحالي الدراسة يدفت
 الطمبة من عينة لدى المتعددة الذكاءات مستوى عمى التعرف -1

  .العاديين والطمبة الموىوبين،
 المتعددة الذكاءات مستوى بين العبلقة طبيعة التعرف -2

 .العاديين والطمبة الموىوبين، الطمبة من عينة لدى والتحصيل
 المتعددة الذكاءات مستوى بين بلقةالع طبيعة عمى التعرف -3
 الموىوبين، الطمبة من عينة لدى جتماعياإل النوع ختبلفإب

 .العاديين والطمبة
  الدراسة محددات. د

 :اآلتية بالعناصر ةالحالي الدراسة  نتائج تعميم إمكانية تتحدد
  .الدراسة لمجتمع تمثيميا ومدى ،الدراسة عينة خصائص. 1
 المتعددة لمذكاءات ماكنزي لمقاييس ريةالسيكومت الخصائص. 2

 .الدراسة هىذ في المستخدمة
 المقاييس فقرات عمى االستجابة في الدراسة أفراد موضوعية. 3

 .المستخدمة
  تعريف المصطمحات. ه

 في متميز أداء) المتوسط فوق أداؤىم الذين ىم" :الموىوبون الطمبة
 مجاالت وحدد (اإلنساني النشاط مجاالت من أكثر أو مجال
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 القيادة، التجارة، األكاديمي، التفوق العقمي، التفوق :في التفوق
 .[33] ".. نيفال التفوق العممي، التفوق

 بمدارس الممتحقون والعاشر السابع الصفوف طمبة ىمأما إجرائيا: 
 تم والذين والبمقاء، والزرقاء الطفيمة اتمحافظ في الموىوبين
 من المعتمدة التشخيص أسس عمى ءً بنا المدارس ليذه اختيارىم

 عمى تعتمد والتي المدارس، تمك في والتعميم التربية وزارة قبل
 السموكية، والخصائص الدراسي والتحصيل الذكاء نسبة محكات
 .الرسمي لممنياج إثرائية ومقررات نشاطات ليم وتُقدم
 العاشر إلى السابع من الصفوف طمبة ىم :العاديون الطمبة

 الطفيمة، محافظات في والتعميم التربية وزارة بمدارس الممتحقون
 ويدرسون موىوبين، كطمبة تشخيصيم يتم لم الذين والبمقاء والزرقاء
 .المقررة الرسمية المناىج
 ناتج إضافة أو المشكبلت حل عمى القدرة" :المتعددة الذكاءات

 معتمدا الثقافية تاإلطارا من أكثر أو واحد في قيمة ذو يكون جديد
  [5]. "كنفيا في نحيا التي الثقافة متطمبات عمى ذلك في
 عمى الطمبة استجابات بداللة الدراسة ىذه ألغراض إجرائيا تعرف 

 وتشمل لماكنزي الثمانية المتعددة النمائية الذكاءات مقاييس فقرات
 الذكاء البصري،/المكاني الذكاء الرياضي، الذكاء المغوي، الذكاء

 الذكاء الذاتي،/الشخصي الذكاء لحركي،ا الذكاء الموسيقي،
 .الطبيعي والذكاء االجتماعي،

 السابقة والدراسات النظري اإلطار. 3
 بيولوجية إمكانية أو قدرة" :بأنو الذكاء[ 13] جاردنر عرف     
 بيئة في تنشيطيا يمكن التي المعمومات، لمعالجة كامنة نفسية
 ،"ما ثقافة في قيمة ليا نتاجات إيجاد أو المشكبلت لحل ثقافية
 قدرات أو إمكانيات عن عبارة الذكاء بان يوحي التعريف وىذا

 قيم عمى يتوقف وذلك تنشيطيا، يتم ال أو تنشيطيا يتم عصبية
 والقرارات الثقافة، تمك في المتاحة الفرص وعمى معينة، ثقافة

 [14]. "المدارس ومعممو األسر أفراد يتخذىا التي الشخصية
 : التالية األساسية النقاط في الذكاء مفيوم [6] جاردنر وحدد

 . الواقعية الحياة لمواجية المشكبلت حل عمى القدرة- 
  .لممشكبلت جديدة حمول توليد عمى القدرة- 
 ثقافة داخل قيمة لو يكون ما شيء إبداع أو إنتاج عمى القدرة -

 .معينة
 الطمبة عايةبر  واالهتمام المتعددة الذكاءات لنظرية التربوية القيمة

 : الموهوبين
 المتطمبات عدا فيما محددة قواعد لو ليس لمتعمم  نموذج تقدم     
 نظرية فان أكثر وبدقة ذكاء، لكل المعرفية المكونات تفرضيا التي

 أن لممعممين يمكن الحمول من مجموعة تقترح المتعددة الذكاءات
 محتوى أي يتناولوا أن تساعدىم جديدة، مناىج ضوئيا في يصمموا
 [5]. األقل عمى مختمفة طرق بسبع  ويقدموه تعميمي
 القوة جوانب تناسب التي الفرص لو تتاح أن الطالب حق من     
 أسموبا نقدم فكيف والرعاية، التعمم أساليب تنويع يحتم وىذا لدية،
 أن نوعيا؟، اختبلفا طاقات من لدييم فيما يختمفون لطمبة واحدا
 مسار في لبلنخراط يدفعيم الطمبة عجمي عمى واحد أسموب فرض
 تظير وىنا ذكاءات، أو إمكانات من لدييم مع يتفق ال عام،

 النجاح من الطمبة يحرم مما الدافعية، وضعف تعمم، صعوبات
  [38].والتفوق
 ولكن شيء، كل في ينجح يمتمكيا من عامة قدرة ليس الذكاء     
 ال ما مجال يف  النجاح فان ثم ومن متعدد، الذكاء أن األدق
 في الفشل وكذلك المجاالت، جميع في النجاح بالضرورة يرتبط
 إلى النظر وكذلك. المجاالت جميع في الفشل يعني ال ما مجال
 يحرم لمنمو قابمة طاقة باعتباره وليس ثابتا، قدرا باعتباره الذكاء
 [38]. تعوض ال بشرية ثروة من والمجتمع واألسرة الطفل
 موحدة، بصورة لمطمبة العادية التقييم أشكال عجمي تتم عادة     
 اجل من عمميم) مبدأ ايتبعو  كي المعممين عمى ضغطا يمثل مما

 اإلجابة إلى الوصول) عمى تركيزىم ينصب ثم ومن ،(االختبار
 لمتقييم أكثر أشكال وراء السعي في البدء وعند ،(الصحيحة
 حضارية نظرة نال يقدم التقييم، شكالأ من متنوعة تشكيمة واستخدام
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 من األنواع ىذه المعممون يستخدم فعندما لمطمبة، إنصافا أكثر
 القدرات عمى تنصب كميا  األىمية فان طبلبيم مع التقييم دواتأ

 .الطالب يمتمكيا التي
 الذكاءات نظرية ضوء في الموىوبين الطمبة رعاية فكرة تنبع     

 عمى حصل اإذ موىوب بأنو الطالب تصنيف خبلل من المتعددة
 مستوى في%( 20-%17) بنسبة مرتفع نوأ تشير درجات

 [38]. الموىوبين غير اآلخرين الطمبة عن الذكاءات
 قد ذكياءواأل الموىوبين الطبلب من  الطمبة من الكثير أن     
 دواتأ أن بسبب الذكاء متوسطي نيمأ أو التعمم، ببطء نعتوا

 بإظيار لمطالب حالسما عدم لدرجة فقاأل ضيقة كانت تقييميم
 المؤثرات قوىأ من واحدة المتعددة الذكاءات نظرية وتعد قدراتو،
 العقمية القدرات وتقييم قياس يمكن حيث التربوي، التغيير وراء

 المتعددة، الذكاءات نواعأ من نوع كل وراء تقف التي والمعرفية
 الخاصة الفرعية والقدرات الميارات وقياس الشخصية، قياس وكذلك
 تقديم عمى يساعد مما. المتعددة الذكاءات ىذه نواعأ من نوع لكل
 ورعاية الطمبة احتياجات شباعإ عمى تقوم لمتعمم، جديدة نماطأ

 عالم الدراسي الصف يكون بحيث والمبدعين، الموىوبين الطمبة
 كفاءة أكثر الطمبة يصبح وحتى الدراسي، اليوم خبلل لمطمبة حقيقي

 . [5]التعميمية يةالعمم في وفاعمية ونشاطا،
 لخص[39]  عنيزاتال في إليو المشار  [39]آرمسترونج بينما

 :يمي بما المتعددة الذكاءات لنظرية الرئيسة المعرفية األسس
 يختمفون األفراد ولكن أكثر وربما ذكاءات ثمانية يمتمك فرد كل- 
 .لدييم ذكاء كل نسبة في
 إذا الذكاءات ىذه من ذكاء كل تطوير يستطيعون الناس معظم -
 بيا، يعيشون التي البيئة ومن المحيطين من المبلئم الدعم توفر ما
 .يكفي ال وحده الوراثي االستعداد وجود الن
  ومعقدة، متعددة وبطرق تعاوني جماعي بشكل الذكاءات تعمل -

 ذكاء من أكثر تعاوناً  يتطمب بسيطة كانت ولو ميمة أي فأداء
 .الذكاءات ليذه النسبية ليةاالستقبل يؤكد األمر إلنجازىا

 ذكيا الفرد ليكون واالستراتيجيات الوسائل من العديد ىنالك -
 .المتعددة الذكاءات أنواع من نوع أي ضمن
 عمى وتركز الذكاء، في متعددة ابعاد عن النظرية وتفترض     
 أن يمكن الذكاء أن اعتبار عمى اإلبداعي واإلنتاج المشكبلت حل

 تركز وال ،اإلنتاج أو المشكبلت حل أشكال من شكل إلى يتحول
 أن( جاردنر) وجد وقد بيئي، تطور ىو أو وراثي الذكاء كون ىذه

 يمي وفيما الذكاء، من أنواع ثمانية األقل عمى لدييم يتشكل األفراد
 : [40]الذكاءات ليذه وصف

  (Linguistic/verbal Intelligence) المفظي/المغوي الذكاء1.
 كتابيا، أو شفوياً  بكفاءة الكممات استخدام عمى ةالقدر  ىو     

بتفيم وتعاطف،  باإلصغاءالذين يتمتعون بو  األفرادويتصف 
الكممات والمغة  ألصواتوبالتفكير والتواصل بوضوح، والحساسية 

 وينسجون القراءة والكتابة ويحبون وبنائيا ومعانييا ووظائفيا،
 عالية قدرة ولدييم مات،وحكاية القصص بميارة والمعب بالعاب الكم

 المغات، تعمم عمى القدرة الكبلم، واستخدام المغة معالجة عمى
 كذلك معانييا، وفيم الكممات ترتيب عمى الفرد قدرة ويتضمن
 إلقناع) البيان أو الببلغة بيدف وذلك لمغة الوظيفي االستخدام
المتقدمة  المفردات بطبلقة والتحدث لبق، متحدث فيو( اآلخرين

 التواريخ و واألماكن لؤلسماء بالنسبة جيدة ذاكرة لدييم ،بدقة
 ].4116,13,17,] الميمة غير والتفاصيل

 Logical/Mathematical)الرياضي/المنطقي الذكاء 2.

Intelligence)  
واالستدالل الجيد،  بفاعمية األرقام استخدام عمى القدرة ىو     

بلقات والقضايا) مثل: المنطقية والع األنماط أووالحساسية لمنماذج 
دراك السبب والنتيجة(،  خبلل من والعمل واالرتباطات العبلقات وا 

، والتوصل األسئمةيحبون التجريب وطرح  الرموز، وحل األعداد
 حل في وقتيم يقضون المنطقية والحساب، لؤللغازلحمول 

 ]. 4119,] ليكتشفوىا ويفكروا فييا أشياءاألحجيات، ويحتاجون 
  (Spatial/Visual Intelligence) البصري/لمكانيا الذكاء 3.
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دراك المكاني، والتوجو التخيل، عمى القدرة ىو      العالم  وا 
 وعمل لو، ذىنية صور وتكوين البصري المكاني بدقة،

ذات الطبيعة  لؤلفكاروالرسومات، والتمثيل الجغرافي  والمخططات
 يقرؤون الكممات، من بدال بالخرائط والتعبير المكانية، أوالبصرية 
 صورا يرسمون بسيولة، البيانية واألشكال والجداول الخرائط
 األنشطة في ويندمجون يشاركون األشياء، أو لؤلشخاص صحيحة
 يستمتعون والصور، والشرائح األفبلم بمشاىدة يستمتعون الفنية،

 ].5020,21,] حميا ويتقنون المتاىات أو الصور بأحجيات
  (Musical Intelligence) الموسيقي الذكاء. 4

 الموسيقية والنغمات وتحميل األلحان إدراك عمى القدرة ىو     
اإليقاع وطبقة الصوت  تذوق ويتضمن الموسيقي، والتعبير واإلنتاج

 باألصوات كبير إحساس الموسيقية، بالمقامات اإلحساس والمحن،
 الممتعة األمور من الموسيقى إلى االستماع يعتبر بيم، المحيطة
 بمحن الستمتاعو منطقية أسبابا ويعطي يغني، دائما لو، واليامة
التصفيق باليدين أو النقر  أو والتمايل بالحركة يبدأ آخر، دون

 [20,41]. المحن يسمع عندما باألصابع
 Bodily/Kinesthetic)الحركي/الجسمي الذكاء. 5

Intelligence) 
ية لتنسيق حركاتو قدرة الفرد عمى استخدام قدراتو العقم يعنى     

 األفكار استخدام الفرد لجسمو لمتعبير عن الجسمية، وخبرة
 األنشطةوالقدرة عمى ضبط جسمو وتناول  والمشاعر واالنفعاالت،

بميارة، وذو طاقة عالية، وسيولة استخدام اليدين في تشكيل 
 )التآزر، جسمية معينة مثل ىذا الذكاء ميارات ويتضمن ،األشياء
 الجسم بحركة واإلحساس القوة، المرونة، السرعة ميارةوال والتوازن،
 الحركي اإليحاءاإليمائي، واستخدام  التمثيل فن استخدام ووضعو(،
 حركية، تمميحات إعطائيم عند بسيولة المعمومات يتذكرون

 واليوايات الرياضية األلعاب ويتعممون من خبلل الممس، يتقنون
 ].5,4113,22,] دنياب وجيًدا ميارة تتطمب التي الترفييية

 Intelligence)االجتماعي/البينشخصي الذكاء .6

Interpersonal) 
 مناسبالتمييز واالستجابة عمى نحو  عمى القدرة ويعنى     

دراكبينيا،  والتمييز ومشاعرىم االنفعالية لآلخرين، لمحاالت  وا 
 الوجو لتعبيرات الحساسية كذلك نواياىم ودوافعيم، ويتضمن

 العبلقات في تؤثر التي المختمفة والمؤشرات يحاءاتواإل والصوت
 إلى االنضمام يحب األصدقاء، من العديد لدييم االجتماعية،
يحبون القيادة والتوسط لحل المنازعات،  الجمعيات، مثل التجمعات

 الجماعية، واقامة الحفبلت،  واألنشطة األلعاب التنظيم ويفضل
 التعاطف من الكثير ونيظير  كبيرة بدرجة اجتماعيا يتفاعمون
 ].41,5023,] لآلخرين والتفيم

  (Intrapersonal Intelligence)  الذاتي/الشخصي الذكاء. 7
ذاتو، والقدرة  مع النفسي والتوافق الذات فيم عمى القدرة ىو     

تقدير  والتمييز بين انفعاالتو ومعرفة نواحي قوتو، عمى التصرف،
 وميارتيم الذاتية بقدراتيم كبيرة ثقة واحترام الذات، لدييم وفيم

يفكرون عما يدور بداخميم  الذاتي، الضبط عمى الشخصية، والقدرة
  بعمق، يحبون وضع االىداف والتامل والتخطيط واليدوء

[6،,4124.[ 
 (Intelligence Naturalist)  الطبيعي الذكاء. 8

 لممظاىر والحساسية الحية، الكائنات تمييز عمى القدرة ىو     
وتصنيفيا، ومبلحظ جيد لما يدور حولو في البيئة ولسموك  الطبيعية

الطبيعة واالستمتاع  في التواجد ويفضمون الحيوانات والطيور،
 يستمتعون بالعموم الطبيعية والبيولوجية، ،واألشجاربالحدائق 
 دقيقة مبلحظة من بو يتصف بما عالًيا طبيعًيا ذكاءً  ويمتمكون

عادات التساؤل وطرح المشكبلت، وجمع يتفوق في  لممعرفة، وحب
 ,5].6,13] البيانات باستخدام جميع  الحواس

 : الصمة ذات الدراسات
 الذكاءات نظرية في بحثت التي الدراسات من العديد ىناك     
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 في الفروق معرفة إلى [42] السراج دراسة: منيا المتعددة 
 والطمبة وبينالموى الطمبة بين التفكير وأنماط المتعددة الذكاءات

 طالبا 568) من الدراسة عينة وتكونت األردن، في الموىوبين غير
 لمتميز الثاني عبداهلل الممك مدارس في الصفوف كل من( وطالبة
 ومدرسة األولى، الزرقاء لمنطقة والتعميم التربية لمديرية التابعة
 الرابعة، عمان تربية مديريةل التابعة والمدارس لمموىوبين، اليوبيل
 العشوائية بالطريقة اختيارىم تم وقد ،2011\2010 الدراسي لمعام

  .الدراسة لمتغيرات وفقا موزعين العنقودية
 )التفكير أنماط) قائمة أداتان، الدراسة ىذه في أستخدمت     

 األردنية، البيئة مع لتتوافق وتعديميا ترجمتيا بعد وواجنر لستيرنبرج
 والتي ،(Mckenzie,2000) زيلماكن المتعددة الذكاءات وقائمة
 النتائج أشارت .(2003) حسين قبل من وتعريبيا ترجمتيا تمت
 الموىوبين الطمبة متوسطات ينب إحصائيا دالة فروق جودو  إلى

 وىي الموىوبين لصالح ذكاءات خمسة عمى الموىوبين وغير
 النتائج أظيرت بينما ،(والموسيقي والمغوي، والمنطقي، ، البصري(

 ثبلثة في الموىوبين غير لصالح إحصائية داللة ذات وقر ف وجود
 النتائج ىذه ضوء وفي ،(والذاتي والحركي، البينشخصي،) ذكاءات
 ستخدامبا الموىوبين وغير الموىوبين طمبةال معممي الدراسة أوصت

 ونظرية التفكير أنماط لنظريتي والتربوية العممية التطبيقات
 .المتعددة الذكاءات

 العبلقة مدى التعرف إلى[ 27] وآخرون المومني اسةدر  ىدفت     
 الطمبة لدى األكاديمي والتحصيل الموسيقية القدرات مستوى بين

 عينة بمغت حيث المتغيرات ببعض وعبلقتيا أكاديميا المتفوقين
 التاسع لمصف األساسية لممرحمة وطالبو طالبا( 42) الدراسة

 مدارس في لعشوائيةا بالطريقة العينة اختيار تم حيث األساسي
 الباحثان واستخدم الزرقاء محافظة في لمتميز عبداهلل الممك

 وقد ،(المختصرة الصورة) الموسيقية لمقدرات سيشور اختبارات
 عمى الدراسة عينة أفراد أداء أن إلى الدراسة ىذه نتائج أشارت
 عدم إلى النتائج أشارتو  مرتفعا جاء الموسيقية القدرات اختبار

 الطمبة درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات قفرو  وجود
 حسب الستة، الموسيقية القدرات اختبار مجاالت عمى المتفوقين

 .الجنس متغير
 تقييم فعالية مدى عمى التعرف إلى [30] إمام دراسة وىدفت     
 اكتشاف في لجاردنر المتعددة الذكاءات أنشطة باستخدام األداء

 النفسية باالختبارات مقارنة االبتدائية حمةالمر  طبلب من الموىوبين
 لمقدرات واختباراً  السبعة، الذكاءات مقياس استخدم .األخرى

 لمدراسة، كأدوات لمذكاء وكسمر مقياس إلى باإلضافة المعرفية،
 االبتدائي الرابع بالصف وطالبة طالب( 216) من العينة وتكونت
( 10) من أقل عمى حصموا ةطالبو  اً طالب( 98) استبعاد تم حيث

 والمغوي، الحسابي،) الثبلثـة الذكاءات من ذكـاء كل في درجات
 حيث ةطالبو  اً طالب( 128) النيائية العينة بمغت وبذلك ،(والمكاني

 الموىوبين تحديد وبعد الثبلثة، الذكاءات وأنشطة ميام عمييم طبق
 واختبار المعرفية، القدرات اختبارات تطبيق تم والعاديين،

 أظيرت. األطفال لذكاء وكسمر واختبار المتتابعة، مصفوفاتال
 الموىوبين اكتشاف في المتعددة الذكاءات نظرية صدق النتائج

 بين إحصائياً  دالة فروق وجود من ذلك ويتضح وتصنيفيم،
 في( والمكاني والمغوي، الحسابي،) الثبلث الموىوبين مجموعات

 لصالح المفظية غير دراتوالق المتتابعة المصفوفات اختبار: من كل
 القدرات وكذلك  المفظي الذكاء وفى المكاني، الذكاء في الموىوبين
 العددية القدرات وفى المغوي، الذكاء في الموىوبين لصالح المفظية
 دالة فروق توجد لم بينما. الحسابي الذكاء في الموىوبين لصالح
 .الدراسي يلوالتحص العام والذكاء العممي الذكاء :من كل في بينيم
 يقمل التقميدية الذكاء مقاييس عمى االعتماد أن عمى الباحث وأكد
 الدراسة أسفرت كما الموىبة، لبرامج الموىوبين اختيار فرص من
 التحصيل في والعاديين الموىوبين بين دالة فروق وجود عدم عن

 .المدرسي
 استخدام فعالية مدى من التحقق إلى [29] فييد دراسة ىدفت     
 بمرحمة الموىوبين األطفال اكتشاف في المتعددة الذكاءات أنشطة
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 اً طالب( 640) من الدراسة عينة تكونت باليمن األساسي التعميم
 األساسي التعميم بمرحمة والثامن الرابع الصفين طبلب من ةطالبو 

 الدراسي العام في باليمن عدن بمحافظة أربع مدارس من
: الذكاءات ميام: أدوات اسةالدر  واستخدمت م،2006/2007
 المصفوفات اختبار. وأنشطتيا والمكاني والمغوي الرياضي/المنطقي
 وكسمر مقياس سنة،( 11ـ5) من لؤلطفال" لرافن" الممّون المتتابعة

 الثبلثة الذكاءات أنشطة مبلحظة بطاقات األطفال، لذكاء
 بتعديميا الباحث وقام ،(والمكاني المغوي، الرياضي، المنطقي)

 اكتشاف يمكن أنو إلى الدراسة وتوصمت اليمنية البيئة عمى وتقنينيا
 باالختبارات مقارنة أعدادىم وزيادة وتحديدىم الموىوبين طبلبال

 فروق توجد ال أنو إلى الدراسة توصمت كما التقميدية، السيكومترية
 في والعمر الجنس من كل بمتغير تتعمق إحصائية داللة ذات
 .شطةاألن عمى األداء
 ,Net, Ruiz, & Turnham وفرنيام ورينر، نيتو دراسة أما     

 في بحثت فقد[ 31] والمحارمة محمود دراسة في الواردة 2008
 لمذكاءات الذاتي والتقدير الذكاء، نحو واالتجاه الجنس بين العبلقة
 المراىقين من عينة عمى والوالدين، الذات من لكل المتعددة

 قدرت مراىقاً  242 عددىم بمغ الثانوية، رسالمدا في البرتغاليين
 الذكاءات من ذكاء كل عمى آبائيم، ذكاء ودرجات ذكائيم، درجات
 المغوي، الذكاء: وىي (Gardner) لجاردنر العشرة المتعددة
 الوجودي، والذكاء االجتماعي، والذكاء الرياضيين المنطقي والذكاء
 الحركي،\الجسمي والذكاء الموسيقي، والذكاء المكاني، والذكاء
 وقد. بالطبيعة المتعمق والذكاء الروحي، والذكاء الذاتي، والذكاء
 الذاتي التقدير في الجنسين بين متنوعة فروق وجود النتائج أظيرت
: اآلتية الذكاءات عمى أعمى بدرجة أنفسيم الذكور قدر إذ لمذكاء،

 قارنةم بالطبيعة والمتعمق والروحي، والمكاني، الرياضي، المنطقي،
 المغوي، الذكاء أن إلى المتعددة االنحدارات نتائج وأشارت .باإلناث
 ميمة تنبؤ عوامل وكانت الذاتي والذكاء الرياضي المنطقي والذكاء

 .لمذكاء الشاممة التقديرات عمى والوالدين الذات تقدير من لكل

 قائم برنامج فعالية معرفة إلي [32] ناجي أبو دراسة ىدف     
 االستداللي والتفكير التحصيل تنمية في المتعددة اءاتالذك عمى
 )48( اختيار تم. االبتدائية الحمقة في الفائقين لدى العموم في

 مدرسة من االبتدائي السادس بالصف الفائقين طبلبال من طالب
 الحاصمين من وىم أسيوط بمدينة االبتدائية العزيز عبد بن عمر
 وليم االبتدائي الخامس فالص في% 90 عن يزيد مجموع عمى

 مبلحظة قائمة األدوات استخدام تم وخارجيا المدرسة في أنشطة
 تحصيمي اختبار الفائقين، لمطبلب المتعددة الذكاءات لتقييم

 البرنامج وحدات في االبتدائي السادس بالصف الفائقين لمطبلب
 الفائقين لمطبلب العموم في االستداللي التفكير واختبار المقترح

 الفائقين طبلبال أن النتائج أوضحت. االبتدائي السادس الصفب
 قدرتيم من يتضح والذي المغوي الذكاء في قوة نواحي لدييم تظير
 المغوية والمتقاببلت والمترادفات المصطمحات مع التعامل عمى

 المسائل وحل فيم عمى قدرتيم في ويتضح المنطقي والذكاء
 والذكاء معاً  تفاعميم في يتضح ذيوال االجتماعي والذكاء الحسابية
 نواحي تظير لم بينما الحركي، والذكاء المكاني والذكاء الطبيعي

  الموسيقي، والذكاء الشخصي الذكاء في قوة
 درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجدو      

 وبعده البرنامج تدريس قبل التحصيل اختبار في الفائقين طبلبال
 .البعدي يقالتطب لصالح

 وفاعمية صدق بحث إلى ىدفت بدراسة[ 34] رياض وقام       
 في المتعددة الذكاءات نظرية عمى المبنية األدائية األنشطة بعض
 وتكونت األسـاسي، الخامس بالصف الموىوبين الطمبة عن الكشف
 في أسيوط منطقة من وطالبة، طالباً ( 377) من الدراسة عينة

 وكسمر واختبار المتعددة الذكاءات أنشطة عمييم طبق مصر،
 أنشطة لصدق مؤشرات وجود إلى النتائج وأظيرت لمذكاء،

 األنشطة ليذه تبلزمي صدق وجود خبلل من المتعددة الذكاءات
 الختبار الكمي والمقياس واألدائي المفظي المقياس عمى األداء مع

 لمصنفينا الطمبة أعداد ازدياد إلى  النتائج أسفرت كما ووكسمر،
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 عددىم بمغ حيث المتعددة الذكاءات أنشطة باستخدام كموىوبين
 عددىم كان بينما الكمية، العينة من%( 14.85) بنسبة( 56)
 .فقط وكسمر مقياس استخدام عند%( 8.48) بنسبة( 32)

 أنواع عن الكشف إلى ىدفت دراسة [35] شان أجرى كما     
 الصين في الموىوبين األطفال من عينة لدى المتعددة الذكاءات

 والمعمم، والوالدين، الموىوب، الطالب من كل نظر وجية من
 تراوحت وطالبة، طالباً ( 133) من البحث عينة وتكونت واألقران،
 الذكاءات مقياس استخدام وتم سنة،( 16-8) بين أعمارىم
 وأظيرت. فقرة( 24) من المكّون الصينية لمبيئة المعدل المتعددة
 من معدل أعمى عمى حصل المنطقي/الرياضي الذكاء: أن النتائج
 والذكاء الحركي الذكاء حصل بينما النظر، وجيات مختمف
 كل تقديرات تقارب عن البحث أسفر كما نسبة، أدنى عمى الطبيعي

 من كل بتقديرات مقارنة أبنائيم لذكاءات واألميات اآلباء من
 .واألقران المعممين

 المتعددة الذكاءات اختبلف من قلمتحقي[ 17] دراسة ىدفت     
 في الدراسة أجريت فقد والتحصيل النوع االجتماعي لمتغيري تبعاً  

 لمعام التنمية مؤسسة مدرسة وفي التقنية األوسط الشرق جامعة
 وىي مستوى كل من فئات ثبلث مع 2002-2001 الدراسي

 مصورة تطبيق تم ،(والثامن والخامس، والثالث، األول، الصف)
Teele  في تنوعاً  النتائج أظيرت وقد الطمبة، من 321 عمى تيمي 
 تفضيل كان فقد لتحصيميم وفقاً  المتعددة الذكاءات مستويات
 فكان الثالث الصف بينما والمنطقي المغوي، لمذكاء األول الصف

 الصف أما والرياضي، والمكاني الشخصي، لمذكاء تفضيميم
 كما والموسيقي، شخصي،وال الحركي، الذكاء فكان والثامن الخامس
 بينما والجسدي المنطقي بالذكاء الذكور تفوق النتائج أظيرت
 .الذكور عمى الموسيقي بالذكاء اإلناث تفوقت
 بين العبلقة عن الكشف في دراستو فيدفت[ 36] ستيفن وأما     
 المكاني والذكاء المغوي والذكاء الرياضي الذكاء من كل أنشطة
 البحث عينة وتكونت ،(والكمي واألدائي المفظي) وكسمر ومقياس

 لمموىوبين، مدرسة في صفوف ثمانية من وطالبة طالباً ( 150) من
 الذكاء أنشطة بين إحصائياً  دالة عبلقة وجود إلى النتائج وأظيرت
 المقياسين عمى وكذلك وكسمر لمقياس الكمية والعبلمة المكاني
 أنشطة بين إحصائياً  دالة عبلقة وجدت كما والعممي، المفظي
 عمى والعبلمة المفظي المقياس عمى والعبلمة المغوي الذكاء

 األدائي، وكسمر مقياس مع عبلقة توجد ال بينما ،الكمي المقياس
 تقديراتيم في الجنسين بين فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت وقد
 . لديو األنشطة عمى

 :الصمة ذات الدراسات عمى تعقيب
 يمكن أنو يبلحظ السابقة الدراسات استعراض خبلل من     

 مشتركة بصورة أو منفردة بصورة المتعددة الذكاءات نظرية توظيف
 واإلفادة الموىوبين، الطمبة عمى والتعرف لمكشف أخرى أدوات مع
 واألنشطة الخدمات من العديد وتطوير بناء في النظرية ىذه من

 وجد كما ميمية،التع العممية تثري التي المتنوعة التربوية والبرامج
 لقياس ومقاييس أدوات بتطوير قامت التي الدراسات من العديد

 .المتعددة الذكاءات
 واإلجراءات الطريقة. 4

 دراسةال منهجية. أ 
 لطبيعة لمبلءمتو  أالرتباطي الوصفي المنيج الباحثان استخدم
 منيا التأكد أو لفيميا المقصودة الظاىرة بتحميل ييتم الذي الدراسة

 .فسيرىات أو
  دراسةال عينة. ب

( 240) منيم وطالبة، طالباً ( 480) الدراسة أفراد مجموع بمغ     
 والثامن السابع الصفوف في الموىوبين الطمبة من وطالبة طالباً 

 من كل في لمتميز الثاني اهلل عبد الممك بمدارس والعاشر والتاسع
 من طالبةو  طالباً ( 240)و والطفيمة والزرقاء البمقاء، محافظات

 تمّ  والعاشر، والتاسع والثامن السابع الصفوف في العاديين الطمبة
 مدرسة بواقع والتعميم، التربية لوزارة تابعة مدارس ست من اختيارىم
 والزرقاء البمقاء محافظات من كل في لئلناث ومدرسة لمذكور
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          .الدراسة أفراد توزيع( 1) رقم الجدول ويبين والطفيمة، 
 1 لجدو

 والصف االجتماعي والنوع المجموعة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع
 المجموعة الموهوبون العاديون

  االجتماعي االنوع/الصف ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
 السابع 30 30 60 30 30 60
 الثامن 30 30 60 30 30 60
 التاسع 30 30 60 30 30 60
 العاشر 30 30 60 30 30 60
 المجموع 120 120 240 120 120 240

  الدراسة أداة. ج
  :لمكانزي المتعددة النمائية الذكاءات تقدير مقاييس -

 المتعددة، الذكاءات نظرية إلى استنادا المقاييس اعتماد تم     
 فقرة( 80) من المقياس وتألف ،[37] حسين تعريب لمكانزي
 استغرق ذكاء لكل فقرات( 10) الثمانية الذكاءات عمى موزعة
 المقياس فقرات عمى اإلجابة سمم أما دقيقة،( 45) المقاييس تطبيق
 واإلجابة واحد الدرجة تأخذ نعم فاإلجابة ال، أو نعم نوع من فيو
 .صفر درجة تأخذ( ال)

  لممقاييس والثبات الصدق

 :البناء صدق
 مقياس كل عمى الطمبة درجات بين االرتباط معامبلت إيجاد تم 

 بيرسون، معادلة باستخدام المقاييس، عمى الكمية ودرجاتيم
 الفقرات جميع أن إلى التوصل تم وقد البناء، صدق عمى كمؤشرات

 وجود المقاييس، في وتصنيفيا تحديدىا تم التي األبعاد إلى تنتمي
 بين تراوحت مقياس لكل الكمية والعبلمة الفقرات بين ارتباطات

 العاديين لمطمبة وتراوحت الموىوبين، لمطمبة( 6610. - 3270).
 نسب وتعتبر( 7530. - 5190). بين ما االرتباط معامبلت
 .(2 (الجدول يوضحو كما المقاييس، ىذه لمثل مقبولة

 2 جدول
 (50= ن) والعاديين الموهوبين لمطمبة الكمية ودرجاته مقياس لكل الطمبة درجة بين االرتباط معامالت

 االتساق بطريقة الثبات معامبلت استخراج تم المقاييس: ثبات
 تألفت عينة عمى المقاييس بتطبيق وذلك( ألفا كرونباخ) الداخمي

 وتراوحت العاديين والطمبة الموىوبين من وطالبة طالبا( 50) من

 وبين الموىوبين لمطمبة( 5310. – 4970). نبي الثبات معامبلت
 ،(2) الجدول يوضحو كما العاديين لمطمبة( 5160. - 4890).

 .المقاييس ىذه لمثل مقبولة نسب وتعتبر

العاديين الطمبة نالموهوبي الطمبة  الذكاء نوع   الرقم 
االرتباط معامالت االرتباط معامالت   

المغوي الذكاء *327. **624.  1 

الرياضي المنطقي الذكاء **493. **693.  2 

المكاني الذكاء **495. **529.  3 

الحركي الذكاء **661. **567.  4 

الموسيقي الذكاء **359. **519.  5 

االجتماعي الذكاء **628. **542.  6 

الشخصي الذكاء **479. **753.  7 

الطبيعي الذكاء **649. **572.  8 
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 3 جدول
 )50=ن) والعاديين الموهوبين لمطمبة ألفا كرونباخ معادلة باستخدام المتعددة الذكاءات لمقاييس الثبات معامالت

 :اإلحصائية المعالجة  
 عمى المقاييس تطبيق من المستخمصة البيانات تحميل تم     
 االجتماعية لمعموم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام الرئيسة العينة

(SPSS)، المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب وتم 
 األسئمة عن لئلجابة االرتباط ومعامبلت األول، السؤال عن جابةلئل

 .الباقية
 :الدراسة إجراءات

 إلى بزيارة الباحثان قام ،الدراسة بإجراءاستئذان المدارس  بعد. 1
 الدراسة طبيعة لشرح الدراسة عينة منيا اختيرت التي المدارس

 . التطبيق ايستغرقي التي الزمنية والمدة المقياس تطبيق ومتطمبات
 في العاديين الطمبةو  الموىوبين الطمبة من الدراسة عينة اختيار. 2
   .والطفيمة والزرقاء البمقاء محافظات من كل

  بعد دقيقة( 45) استغرقت واحدة جمسة في المقياس تطبيق تم. 3
 . اإلجابة وطريقة البلزمة التعميمات إعطاء

ستخدام رزمة إالنتائج ي. تم تفريغ البيانات وتحميميا واستخراج 4
  ( وتفسيرىا.Spss) لمعموم االجتماعية اإلحصائيالتحميل 

 
 ومناقشتها الدراسة نتـائج. 5

 الذكاءات مستوى ما: ينص والذي األول السؤال عن لئلجابة
  العاديين؟ والطمبة الموىوبين لمطمبة المتعددة
 الحسابية المتوسطات ستخراجإ تم السؤال ىذا عن لئلجابة

 الكمي لممجموع بالنسبة ذكاء كل ووزن المعيارية نحرافاتإلوا
 يوضحو كما ،الثمانية لمذكاءات الدراسة عينة أفراد ستجاباتإل

 (.4) الجدول
 4 جدول

 والموهوبين العاديين لمطمبة والترتيب الحسابية المتوسطات
 الطمبة العاديين الطمبة الموهوبين نوع الذكاء

 الترتيب طالمتوس الترتيب المتوسط
 5 6.55 6 6.68 الذكاء المغوي

 4 6.58 1 8.25 الذكاء المنطقي 
 6 6.27 4 7.41 الذكاء المكاني
 2 6.78 5 7.11 الذكاء الحركي
 7 6.17 8 6.53 الذكاء الموسيقي
 1 6.97 3 7.42 الذكاء االجتماعي

 الرقم الذكاء نوع الموهوبين الطمبة ينالعادي الطمبة
 ألفا كرونباخ قيمة ألفا كرونباخ قيمة

 1 المغوي الذكاء 512. 516.

 2 الرياضي المنطقي الذكاء 509. 508.

 3 المكاني الذكاء 507. 501.

 4 الحركي الذكاء 510. 512.

 5 الموسيقي الذكاء 541. 510.

 6 االجتماعي الذكاء 497. 506.

 7 الشخصي الذكاء 531. 489.

 8 الطبيعي الذكاء 509. 511.
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 3 6.68 2 7.67 الذكاء الشخصي
 8 6.15 7 6.67 الذكاء الطبيعي

 لمطمبة المنطقي الذكاء أن الجدول خبلل من نبلحظ     
 كما االجتماعي ثم الثاني الشخصي األول بالترتيب جاء الموىوبين

 االجتماعي الذكاء أن نجد العاديين لمطمبة بينما الجدول من يظير
 الذكاء بينما الثالث والذاتي الثاني والحركي األول بالترتيب جاء

 واختمفت .الجدول من يظير كما بعالرا بالترتيب جاء المنطقي
 أن نتائجيا بينت التي[ 35] شان دراسة نتائج مع الدراسة نتائج
 مختمف من معدل أعمى عمى حصل المنطقي/الرياضي الذكاء
 عمى الطبيعي والذكاء الحركي الذكاء حصل بينما النظر، وجيات
 اآلباء من كل تقديرات تقارب عن البحث أسفر كما نسبة، أدنى
 .أبنائيم لذكاءات مياتواأل

 وفرنيام ورينر، نيتو دراسة نتائج مع الدراسة نتائج واختمفت     
 في الجنسين بين متنوعة فروق وجود نتائجيا بينت التي [31]

 عمى أعمى بدرجة أنفسيم الذكور قدر إذ لمذكاء، الذاتي التقدير
  والروحي، والمكاني، الرياضي، المنطقي،: اآلتية الذكاءات

 االنحدارات نتائج وأشارت .باإلناث مقارنة بالطبيعة لمتعمقوا
 والذكاء الرياضي المنطقي والذكاء المغوي، الذكاء أن إلى المتعددة
 والوالدين الذات تقدير من لكل ميمة تنبؤ عوامل وكانت الذاتي
 .لمذكاء الشاممة التقديرات عمى

 إرتباطية عبلقة توجد ىل" ينص والذي الثاني السؤال عن لئلجابة
 لمستويات( α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات

 الدراسي؟ وتحصيميم والعاديين الموىوبين لمطمبة المتعددة الذكاءات
 لمقاييس االرتباط معامبلت استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة

 لتحصيميم تبعا والعاديين الموىوبين لمطمبة المتعددة الذكاءات
  (.5) الجدول يوضحو كما الدراسي

 5 جدول
 الدراسي لتحصيمهم تبعاً  والعاديين الموهوبين لمطمبة المتعددة الذكاءات لمستويات االرتباط معامل

 التحصيل نوع الذكاء الطمبة
 125. المغوي الموهوبين

 114. المنطقي
 **186. المكاني
 080. الحركي
 001. الموسيقي
 030.- االجتماعي
 *147.- الشخصي
 078.- الطبيعي

 114. المغوي العاديين
 103. المنطقي
 045.- المكاني
 041. الحركي
 117.- الموسيقي
 *144. االجتماعي
 081. الشخصي
 -015.- الطبيعي
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 ارتباطيو عبلقة وجود عدم (5) رقم الجدول خبلل من نبلحظ     
 العاديين والطمبة الموىوبين لمطمبة المتعددة الذكاءات مقاييس بين
 لدى الشخصي الذكاء أن نبلحظ حيث ،الدراسي لتحصيميم تبعاً 

 بينما منخفض وىذا*( 147.) لو االرتباط معامل الموىوبين الطمبة
 معامل بينما جدًا، منخفضة يضاً أ وىي( 081). لمعاديين كان

 يبمغ حيث الموىوبين لمطمبة أكثر يرتفع المكاني الذكاء في االرتباط
 .(045.-) يبمغ إذ العاديين لمطمبة المعامل وينخفض**( 186).

 فروق وجود إلى[ 27] دراسة نتائج مع الدراسة ىذه اتفقت وقد     
 عمى المتفوقين الطمبة درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات

 التي[ 17] دراسة نتائج مع واختمفت .الموسيقية القدرات اختبار
 لتحصيل وفقاً  المتعددة ذكاءاتال مستويات في تنوعاً  أظيرت
 والمنطقي المغوي، لمذكاء األول الصف تفضيل كان فقد الطمبة
 والمكاني الشخصي، لمذكاء تفضيميم فكان الثالث الصف بينما

 الحركي، الذكاء فكان والثامن الخامس الصف أما والرياضي،
توجد  التي بينت انو ال [30] إمام ودراسة والموسيقي، والشخصي،

 ىذه الباحثان ويفسر تبعا لمتحصيل الدراسي، ق في الذكاءاتفرو 
 سواء المختمفة الدراسة مراحل خبلل من الطمبة يواجو انو النتيجة

 بالطمبة تعنى التي المدارس أو العاديين الطمبة مدارس في
 إتقان عمييم يحتم مما األكاديمية، األعباء من العديد الموىوبين

 مطالب لمواجية تؤىميم التي لبلزمةا األكاديمية الميارات بعض
 المواقف من عدداً  الطمبة يواجو ما وكثيراً  المتبلحقة، الدراسة
 عمى القدرة عدم إلى تؤدي التي الحياتية والمشكبلت المعقدة

 لمتعمم، الدافعية لدييم تنخفض انو أو المشكبلت وحل المواجية
 لذكاءاتا أنواع استخدام كيفية عمى الطمبة تدريب يتطمب وىذا

 تنمية المعممون ويستطيع الذكاء، ميارات لتطوير البلزمة المتعدد
 حيث فرد، كل بيا يتمتع التي الفردية القدرات وتنمية الذكاءات ىذه

 التفكير عمى الطمبة يشجع أن الصف داخل المعمم يستطيع
ثراء تيسير طريق عن الكامنة قدراتيم واستخدام  المدرسة وا 
 واألنشطة والمناقشات والرحبلت األلعاب ثلم الجماعية باألنشطة

 مختمف تنمي أن شأنيا من األنشطة ىذه كل والرياضية، الفنية
 ما وىذا لدييم، األكاديمية الكفاءة وترفع الطمبة لدى الذكاء أنواع
 يتم حيث. سواء حد عمى والمتفوقين العاديين مدارس إليو تفتقد

 تنمية حساب مىع واألكاديمي التحصيمي بالجانب االىتمام
ناثاً  ذكوراً  الطبلب لدى المتعددة الذكاءات  المدرسة مسؤولية أن .وا 

 بين التوازن يحقق بما ككل، طالبال شخصية تنمية تشمل وأن البد
 .لمطمبة الجوانب جميع
 يشجع ما تتضمن وال تيتم، ال الدراسية المقررات كانت ولما     
 تعتمد التحصيل اراتاختب كانت المتعددة الذكاءات جوانب بعض
 ثم ومن والحفظ، المفظية المثيرات عمى محتواىا في ما بدرجة وتقوم
 عن المحتوى في األقل عمى مختمفة التحصيل اختبارات تكون
 بين إحصائياً  دالة عبلقة توجد ال وبالتالي المتنوعة، الذكاء أنواع

 ىذه أن الباحثان ويعتقد .الدراسي والتحصيل المتعددة الذكاءات
 المتعددة الذكاءات نظرية الستخدام الكبيرة الحاجة توضح النتائج

 .المدرسي المنياج أىداف تحقيق في وتطبيقاتيا وأنشطتيا
 عبلقة وجود عدم إلى اإلشارة الباحثان رأي في المفيد ومن     
 أن ىو الدراسي والتحصيل المتعددة الذكاءات بين إحصائياً  دالة

 العاديين مدارس في وجوده انتشار يثح من ذاتو المتفوق الطالب
 منيا. كثيرة العتبارات وذلك المتفوقين، مدارس من أكثر أحياناً 
 مدرسة في ابنو بالتحاق األمر ولي أو المتفوق الطالب رغبة عدم

 في والمتفوقين الموىوبين مدارس عدد وكذلك والمتفوقين، الموىوبين
 والتحاق فوقين،ولمت لمموىوبين واحدة مدرسة توجد المحافظات

 بما لمطالب اليومي المكاني االنتقال يعني المدرسة بيذه الطالب
 إجراءات ضعف أيضا ويضاف. والوقت لمجيد بذل من يتضمنو
 .عمييم والتعرف والمتفوقين الموىوبين الطمبة عن الكشف

لئلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص " ىل توجد عبلقة ارتباطيو 
لمستويات  (α ≤ 0.05)عند مستوى ذات داللة إحصائية 

الذكاءات المتعددة لمطمبة الموىوبين والعاديين وفقا لمتغير النوع 
 االجتماعي؟
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 الطمبة بين المتعددة الذكاءات لمقاييس االرتباط معامبلت إيجاد تم
 تم حيث ،االجتماعي النوع لمتغير وفقا العاديين والطمبة الموىوبين

 .(6) الجدول في يظير ماك بيرسون ارتباط معامل حساب

 6 جدول
 االجتماعي النوع متغير حسب والعاديين الموهوبين لمطمبة المتعددة الذكاءات لمستويات االرتباط معامل

 مستوى الداللة معامل االرتباط نوع الذكاء الطمبة النوع االجتماعي 
 466. 064. المغوي العاديين –الموىوبين  ذكور

 282. -095.- المنطقي العاديين –الموىوبين 
 117. 138. المكاني العاديين –الموىوبين 
 359. 081. الحركي العاديين –الموىوبين 
 256.  100.- الموسيقي العاديين –الموىوبين 
 015.  212.- االجتماعي العاديين –الموىوبين 
 014.  215.- الشخصي العاديين –الموىوبين 
 463.  065.- الطبيعي العاديين –الموىوبين 

 377. 085. المغوي العاديين –الموىوبين  إناث 
 371.  086.- المنطقي العاديين –الموىوبين 
 437.  075.- المكاني العاديين –الموىوبين 
 915. 010. الحركي العاديين –الموىوبين 
 005.  267.- الموسيقي العاديين –الموىوبين 
 106.  155.- االجتماعي نالعاديي –الموىوبين 
 193.  125.- الشخصي العاديين –الموىوبين 
 001.  322.- الطبيعي العاديين –الموىوبين 

 لبعض ارتباطيو عبلقة وجود عدم( 6) الجدول من نبلحظ     
 لمذكاء ارتباطيو عبلقة وجدت لكن المتعددة الذكاءات مقاييس

 بمغ إذ الذكور من ديينالعا الطمبة لصالح واالجتماعي الشخصي
 وجدت كذلك التوالي، عمى( 212.- ،215.-) االرتباط معامل
 معامل بمغ حيث اإلناث عند الموسيقي الذكاء في رتباطيةإ عبلقة

  .العاديين الطمبة لصالح( 267.-) االرتباط
 بينت التي[ 36] ستيفن دراسة نتائج مع الدراسة نتائج واتفقت     

 في الجنسين بين إحصائياً  دالة عبلقة دوجو  عدم إلى نتائجيا
 وكذلك وكسمر لمقياس الكمية والعبلمة الذكاء أنشطة عمى تقديراتيم

 وعبد [10] دراسة نتائج ومع والعممي، المفظي المقياسين عمى
 ذات فروق وجود عدم نتائجيا بينت التي  [11]ىاشم وأبو القادر

 تعزى الطمبة نبي المتعددة الذكاءات أنواع في إحصائية داللة
 توجد ال أنو إلى [29] فييد دراسة ونتائج .النوع االجتماعي لمتغير
 النوع االجتماعي من كل بمتغير تتعمق إحصائية داللة ذات فروق
 [17] دراسة نتائج مع واختمفت األنشطة عمى األداء في والعمر
 اإلناث عمى والجسدي المنطقي بالذكاء الذكور تفوق أظيرت التي
 عمى الموسيقي بالذكاء ناثاإل تفوق بنتيجة معيا اتفقت بينما

 بالذكاء الذكور تفوق أظيرت التي  [8]ريان ودراسة .الذكور
 والموسيقي، المفظي الذكاء في اإلناث وتفوق والطبيعي، الجسمي
 جميع في إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن [26] دراسة وكذلك
 ما أن النوع االجتماعي لمتغير تعزى المتعددة الذكاءات أنماط

 أنواع في جوىري اختبلف وجود عدم يؤكد النتيجة ىذه أظيرتو
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 تفسير ويمكن االجتماعي، النوع لمتغير وفقا المتعددة الذكاءات
 قد االجتماعي، النوع متغير استبعدنا إذا أنو حيث من الموضوع

ناث ذكور) النوعين كبل أن ىو السبب يكون  لنظام يخضعان( وا 
 يسكنون وأنيم واحدة تعميمية منيجية في ويشتركان موحد تعميمي
 الخاصة المدارس في ممتحقين كانوا سواء واحدة، جغرافية منطقة
 .العاديين الطمبة مدارس أو الموىوبين بالطمبة

 التوصيات. 6
 :يمي بما انالباحث يوصي الدراسة ىذه نتائج ضوء في  
 الموىوبين، عن شفالك في المتبعة األساليب في النظر إعادة. 1

 نظام ضمن المحكات كأحد المتعددة الذكاءات مقاييس واستخدام
 .المحكات ومتعدد متكامل

 في المتعددة الذكاءات مقاييس عمى األداء نتائج استخدام. 2
 لضمان الموىوبين، لمطمبة اإلثرائية والمواد المناىج تصميم

 جوانب تقوية في واستخداميا لدييم، نشطةاألو  لمذكاءات مبلءمتيا
 .لدييم الضعف

 االنتشار حيث من نداالر  في المتفوقين بمدارس االىتمام. 3
عداد القبول ومعايير  .فييا التدريس وطرائق المناىج وا 

 مراحل وفي صفوف من عينات عمى الدراسات من مزيد إجراء. 4
 المتعددة الذكاءات مقاييس فاعمية من لمتحقق أيضًا، مختمفة دراسية

 .الموىوبين وغير الموىوبين لطمبةا بين يزالتمي في
 المراجع                                

 العربية المراجع. أ
أساليب الكشف عن الموىوبين (. 2008[ جروان، فتحي )1]

  .عمان، األردن: دار الفكر لمطباعة والمتفوقين ورعايتيم.

(. برنامج إرشادي مقترح 1999الزىراني، أحمد خميس )[4] 
لتنمية بعض جوانب الشخصية لدى األطفال الموىوبين. ورقة 
عمل مقدمة لمؤتمر الطفل الموىوب استثمار لممستقبل. 

 .البحرين: الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

 (. قياس وقدرات الذكاءات المتعددة،2003) حسين، محمد [5]
  عمان: دار الفكر لمنشر والتوزيع.

نماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة (. أ2014ريان، عادل ) [8]
المرحمة الثانوية بمديرية تربية الخميل في فمسطين، مجمة 

، ص: 17)سمسمة العموم اإلنسانية(، المجمد  جامعة األقصى
42-1.   

(. التنبؤ بالتحصيل الدراسى 2001الشريف، صبلح الدين ) [10]
في ضوء نظريتى معالجة المعمومات والذكاءات المتعددة. 

(، العدد األول، 17مة كمية التربية، جامعة أسيوط، المجمد )مج
 .151 – 112 ص ص

(. البناء العاممي 2007السيد ) وأبو ىاشم، يعبد القادر، فتح [11]
لمذكاء في ضوء تصنيف جاردنر وعبلقتو بكل من فعالية 
الذات وحل المشكبلت والتحصيل الدراسي لدى طبلب 

 (. 55جامعة الزقازيق، العدد ) –الجامعة، مجمة كمية التربية 

(. مستوى التفكير الرياضي وعبلقتو 2007[ نجم، ىاني )12]
ببعض الذكاوات لدى طمبة الصف الحادي عشر بغزة، رسالة 

 .بغزة، كمية التربية اإلسبلميةالجامعة  ماجستير،

(. مستويات الذكاء 2004عفانة، عزو والخزندار، نائمة )[15] 
مة التعميم األساسي بغزة وعبلقتيا المتعدد لدى طمبة مرح

بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوىا، مجمة الجامعة 
 .2( 12اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية( )

الذكاءات المتعددة: النظرية (. 2004[ المفتى، محمد أمين )16]
 والتطبيق، المؤتمر العممي السادس عشر، لتكوين المعمم،

ىرة، الجمعية المصرية لممناىج وطرق المجمد األول، القا
 التدريس.
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. األردن: تربويات المخ البشري(. 2003[ حسين، محمد )21]
 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.    

 احمد فرح عمي وفرح الجاك الرحمن عبد منى نورين،[ 26]
 ليوارد المتعددة الذكاءات مقياس وتطبيق تقنين (.2011)

 بوالية المدرسي قبل لتعميما أطفال عمى جاردنر
 والتكنولوجيا، لمعموم السودان جامعة :الخرطوم/الخرطوم
 .ص265 التربية،

العبلقة بين (. 2011) وآخرون[ المومني، مأمون عاطف 27]
مستوى القدرات الموسيقية والتحصيل األكاديمي لدى الطمبة 

، 1، عدد 4مجمد  لممتفوقين أكاديميا، المجمة األردنية لمفنون،
29– 4. 

استخدام أنشطة الذكاءات (. 2008[ فييد، سعيد عمي محمد )29]
المتعددة في اكتشاف األطفال الموىوبين بمرحمة التعميم 

 ، جامعة أسيوط، مصر.هتورا، رسالة دكاألساسي باليمن

(. مدى فعالية تقييم األداء باستخدام 2001إمام، سيد ) [30]
اكتشاف الموىوبين من  أنشطة الذكاءات المتعددة لجاردنر في

المرحمة اإلبتدائية. مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط،  طبلب
 .250 -199 ( يناير، العدد األول ، ص:17المجمد )

مستوى الذكاءات (. 2012[ محمود، أماني والمحارمة، لينا )31]
المتعددة لمعممي التربية الخاصة في األردن، المجمة الدولية 

 (.10(، العدد )1، المجمد )ةالتربوية المتخصص

. فعالية (2007[ أبو ناجي، إمحمود سيد محمود سيد )32]
برنامج قائم عمى الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل 
والتفكير االستداللي في العموم لدى الفائقين في الحمقة 

جامعة أسيوط، المجمد الثالث  االبتدائية مجمة كمية التربية،
 . 71_37لثاني، ص صوالعشرون، العدد ا

 (. سيكولوجية الطفل المبدع، عمان:2011الكناني، ممدوح ) [33]
 .دار المسيرة 

صدق أنشطة الذكاءات المتعددة (. 2004[ رياض، أحمد )34]
الموىوبين بالصف الخامس  طبلبوفاعميتيا في اكتشاف ال

(، 1) 20مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط،  االبتدائي.
154-205  . 

نظرية الذكاءات (. 2006[ حسين، محمد عبد اليادي )37]
 .القاىرة، دار األفق لمنشر المتعددة ونموذج تنمية الموىبة،

(. االكتشاف المبكر لقدرات الذكاءات 2005) حسين، محمد [38] 
 المتعددة، عمان: دار الفكر لمنشر والتوزيع.

ي قائم عمى (. فاعـمية برنامـج تعميـم2006العنيزات، صباح ) [39]
نظـرية الذكـاءات المتعـددة في تحسين ميارات القـراءة والكـتابة 

، كمية هدكتورا أطروحةلدى الطمـبة ذوي صعـوبات التعـمم، 
الدراسات التربوية العميا، جامعة عمان العربية لمدراسات 

 العميا.

(. الحق في الذكاء، رؤية وترجمة 2008) لويس ماتشاو، [40]
 قاىرة: دار العموم لمنشر والتوزيع.محمد حسين، ال

(. عمم النفس 2007) حسين وعبد الحق، زىرية رياش، أبو [41]
التربوي )لمطالب الجامعي والمعمم الممارس(، عمان: دار 

  المسيرة لمنشر والتوزيع.

( الفروق في الذكاءات 2011السراج، عبد المحسن ) [42] 
ىوبين والطمبة غير المتعددة وأنماط التفكير بين الطمبة المو 
، كمية الدراسات هالموىوبين في األردن، أطروحة دكتورا

 .التربوية العميا، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا
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MULTIPLE INTELLIGENCES FOR GIFTED 

AND REGULARLY STUDENTS AND ITS 

RELATIONSHIP TO ACADEMIC 

ACHIEVEMENT AND GENDER IN JORDAN 
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 Asst. Prof/Faculty of Educational Sciences                 Qortoba college 

        Tafila Technical University                  Al-Balqa' Applied University     

Abstract_ The study aimed to find the correlational relationship of multiple 

intelligences to gifted and regularly students according to gender and 

achievement variables. 

     The sample consists of (240) male and female gifted students from King 

Abdullah II school in Al  Balqa, Zarqa and Tafila Districts; and (240) male and 

female regular student were chosen randomly. The measurement of Mackanzy for 

estimating Multiple developmental intelligence was applied on the sample. The 

results pointed out that the most intelligence styles for the gifted students came as 

follows: logical intelligence, followed by intrapersonal intelligence and then the 

social intelligence, whereas the intelligence styles for regular students came as 

follows: social intelligence, followed by Kinesthetic intelligence, then 

intrapersonal intelligence, and the final level for logical intelligence. 

     The results indicated that there is no correlation relationship between multiple 

intelligences measurement for regular and gifted students according to academic 

achievement variable. As it turns out a relationship between multiple intelligences 

measurement for regular and gifted students according to gender variable, except 

for personal and social intelligence for the benefit of regular male students, as 

well as found a correlation in musical intelligence for the benefit of regular 

female students. 

     The study has a recommendation to revise the methods followed for 

investigating gifted students, and using the results of performance on multiple 

intelligences measurements in designing curriculum and enrichment material for 

gifted students.  

Keywords: Gifted students, Mackanzy measurement for estimating multiple 

developmental intelligences. 

 
 


